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I. DISPOSICIONS GENERALS

MINISTERI DE LA PRESIDÈNCIA
I PER A LES ADMINISTRACIONS TERRITORIALS

11821 Reial decret 641/2016, de 9 de desembre, pel qual es modifica el Reglament 
general de la Seguretat Social de les Forces Armades, aprovat pel Reial 
decret 1726/2007, de 21 de desembre.

La Llei orgànica 9/2011, de 27 de juliol, de drets i deures dels membres de les Forces 
Armades, regula les associacions professionals integrades per membres de les Forces 
Armades per a la defensa i promoció dels seus interessos professionals, econòmics i 
socials i fixa les normes relatives a la seva constitució i règim jurídic, amb la creació d’un 
registre específic per a aquestes associacions en el Ministeri de Defensa.

En el títol III, capítol II de la Llei orgànica 9/2011, de 27 de juliol, es regula el Consell 
de Personal de les Forces Armades, i s’estableix que en aquest Consell ha de tenir lloc la 
participació de les associacions professionals de membres de les Forces Armades i la 
seva interlocució amb el Ministeri de Defensa. Dins d’aquest capítol, a l’article 49.2 es 
preveu que «els vocals de les associacions que formin part del Consell elegeixen, entre 
ells, fins a tres representants en els òrgans de govern o direcció de les mutualitats, 
associacions i entitats de previsió social i assistencial l’àmbit d’actuació de les quals 
inclogui membres de la Forces Armades i les seves famílies, quan així ho prevegi la 
normativa específica».

En el marc de l’atenció social de les Forces Armades pren una rellevància especial el 
règim especial de la Seguretat Social, que es gestiona a través de l’Institut Social de les 
Forces Armades, que és un organisme públic adscrit al Ministeri de Defensa, que disposa 
de dos òrgans de govern: el Consell Rector i la Junta de Govern, i és aquest últim al qual 
competeix, entre altres funcions, estudiar, informar i elevar al Consell Rector les propostes 
relatives a mesures, plans i programes, convenients per al desenvolupament dels 
mecanismes de protecció del règim especial de la Seguretat Social de les Forces Armades. 
Per això, recollint l’acord del Ple del Consell de Personal, de data 24 de març de 2015, s’ha 
considerat oportú que un representant de les associacions professionals de membres de 
les Forces Armades amb representació en el Consell de Personal formi part de la 
composició de la Junta de Govern d’aquest organisme.

Ara bé, això no ha de suposar la inaplicació del criteri d’austeritat que, entre d’altres, 
ha motivat l’aprovació del Reial decret 451/2012, de 5 de març, pel qual es regula el règim 
retributiu dels màxims responsables i directius en el sector públic empresarial i altres 
entitats. L’article 6 disposa que correspon al ministre d’Hisenda i Administracions Públiques 
la classificació de les entitats d’acord amb la seva naturalesa i els criteris de classificació 
que preveu l’article 5. Concretament, a l’apartat 2 del mateix precepte s’assenyala que, 
llevat de disposició legal en contra, el nombre màxim de membres del consell 
d’administració i òrgans superiors de govern o administració de les entitats no pot excedir 
els 15 membres en les del grup 1, els 12 membres en les del grup 2, i els 9 membres en 
les del grup 3.

Per Ordre del ministre d’Hisenda i Administracions Públiques, de 6 de juny de 2012, 
s’aprova la classificació dels organismes autònoms, i a l’annex es recull la corresponent a 
cadascun d’aquests. Aquest annex inclou en el grup 2 l’Institut Social de les Forces 
Armades.

D’acord amb aquesta classificació, la inclusió d’un nou membre representant de les 
associacions professionals fa necessari, per no superar el nombre màxim de membres de 
la Junta de Govern de l’Institut Social de les Forces Armades, suprimir un dels vocals 
actuals. Per a això, s’ha de modificar el Reglament general de la Seguretat Social de les 
Forces Armades, aprovat pel Reial decret 1726/2007, de 21 de desembre.
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Durant la tramitació, aquest Reial decret ha rebut l’informe de les associacions 
professionals amb representació en el Consell de Personal de les Forces Armades, de 
conformitat amb l’article 40.2.b) de la Llei orgànica 9/2011, de 27 de juliol, de drets i deures 
dels membres de les Forces Armades. Finalment, d’acord amb el que estableix l’article 
49.1.c) de la Llei orgànica esmentada, també ha rebut l’informe del Consell de Personal de 
les Forces Armades.

Així mateix, ha rebut l’informe del Consell de la Guàrdia Civil.
En virtut d’això, a proposta conjunta de la ministra de Defensa i del ministre d’Hisenda 

i Funció Pública, d’acord amb el Consell d’Estat i amb la deliberació prèvia del Consell de 
Ministres a la reunió del dia 9 de desembre de 2016,

DISPOSO:

Article únic. Modificació del Reglament general de la Seguretat Social de les Forces 
Armades, aprovat pel Reial decret 1726/2007, de 21 de desembre.

L’apartat 1 de l’article 14 del Reglament general de la Seguretat Social de les Forces 
Armades, aprovat pel Reial decret 1726/2007, de 21 de desembre, queda modificat de la 
manera següent:

«1. La Junta de Govern està composta de la manera següent:

a) President: el secretari general gerent de l’ISFAS.
b) Vocals:

1r Els directors de Personal dels comandaments o direccions de personal dels 
tres exèrcits.

2n El cap de Personal de la Guàrdia Civil.
3r L’inspector general de Sanitat de la Defensa.
4t El subdirector de Prestacions de l’ISFAS.
5è El subdirector economicofinancer de l’ISFAS.
6è El director general de Recursos o membre del CNI en qui aquell delegui 

amb rang, almenys, de subdirector general.
7è Un vocal en representació de totes les associacions professionals de 

membres de les Forces Armades amb representació en el Consell de Personal.
8è L’assessor jurídic de l’ISFAS, que exerceix, a més, la funció de secretari.
9è L’interventor delegat de l’ISFAS.»

Disposició final única. Entrada en vigor.

Aquest Reial decret entra en vigor l’endemà de la publicació en el «Butlletí Oficial de 
l’Estat».

Madrid, 9 de desembre de 2016.

FELIPE R.

La vicepresidenta del Govern i ministra de la Presidència 
i per a les Administracions Territorials,

SORAYA SÁENZ DE SANTAMARÍA ANTÓN
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